Het verhaal van Kees ‘Kachel’ Boschman

Kees Boschman voor
zijn ouderlijk huis,
Luttik Oudorp nr.52
Fotografie: Henk Dogger

Kees Boschman werd geboren in 1938 op het Luttik Oudorp en woonde
nagenoeg zijn hele leven in de Alkmaarse binnenstad. In het Verhaal van de
maand vertelt hij over zijn leven.
Slagerij Boschman
Als je werd geboren als zoon van een slager werd
er van je verwacht dat je de zaak van je vader
overnam. Van jongs af deed Kees Boschman dan
ook allerhande klussen: ‘Ik moest mot halen, dat
was zaagsel dat werd gebruikt om worsten te
roken. Dat gebeurde achter de winkel, in de
werkplaats. Of ik moest het vlees ophalen bij het
slachthuis. Toen mocht je het vlees nog op een
bakfiets vervoeren. Je legde het op een rooster
van hout met een zeiltje erover. De bakfiets
huurden we van de bakfietshandel die achter het
Luttik Oudorp zat.’
Tegen de tijd dat het zover was om de zaak over
te nemen, zag Kees het niet meer zitten.
‘De vlotbrug tussen de Bierkade en het Schermereiland raakte buiten dienst (1958) en daardoor

nam het doorgaande verkeer vanuit de Schermer en
Beemster drastisch af. De loop was eruit en de klandizie
nam af. Toen was het gebeurd met de slagerij en heel veel
andere winkeltjes die hier zaten. Je zag de buurt vanaf die
tijd langzaam verpauperen.’
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Kees in zijn jonge jaren met zus. ‘Ik was n knappe gozer, toch?’

Alkmaarse Courant, 31 dec.1935

Rechtsboven op het etalageraam van slagerij Boschman stond:

N.Boschman, voorheen firma Luiting. Vleeschhouwer. Spekslager.

Van kok op de Holland Amerika lijn tot propper bij de rondvaart.
Kees werd geen slager, maar monsterde als jongeman aan op de
Holland Amerika-lijn. ‘In die tijd kende ik New York op mijn duimpje
en ik wist er net zo goed de weg als in Alkmaar.’
Het zijn de enige vijf jaren dat hij niet in de Alkmaarse binnenstad te
vinden was. ‘Iedereen kent me in Alkmaar,’ vertelt Kees.L ‘Dat komt ook
u
omdat ik zo’n tien jaar de post bezorgd heb, hier in de binnenstad.
En
t
ik ben jaren vrijwilliger geweest bij de wielerbaan en nog steeds bij
t
Kaeskoppen. En ik ben ‘propper.’ Ik moet de mensen allemaal
de
i
rondvaartboot in lokken. Ik spreek alleen Hollands en toch
lukt het.’
k

Bijnaam Kees Kachel.
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‘Mijn bijnaam is al jaren Kees Kachel en die naam heb ikOzelf bedacht.
u rekening
Het gebeurde nogal eens dat ik in een kroeg kwam en de
openstond, terwijl ik die allang betaald had. Er kwamendnog meer
Keessen in die kroeg. Toen zei ik dat ze het voortaan maar
o op naam van
Kees Kachel moesten zetten. Ik werkte toen voor de firma
r Henke, die
deed in kachels en later ook verlichting, ik heb er bijna p25 jaar
gewerkt.’
n

‘Ik heb veel meegemaakt en ik ben best tevreden.
Er zijn er een hele hoop die deze leeftijd niet halen.’
Bronvermelding:
- Interview meneer Kees Boschman (2018)
- Alkmaarse Courant
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